
حانیه محبی : دانشجو
981ورودی 
1400/12/16ژورنال کالب 



Title

IF

Year

index

JIMIR MHEALTH AND 
UHEALTH

4.77

2021

ISI,Pubmed,scopus,DOAJ



مقدمه وبیان مساله-1

هدف مطالعه-2

نتایج-4روش اجرا-3

بحث ونتیجه گیری-5
فهرست 
مطالب



مقدمه وبیان مساله

(  GWG)زنان باردار و دارای افزایش وزن بیش از حد حاملگی 
.  ند درمعرض خطرباالتری از عوارض مادری و پری ناتال هست

ن بارداری استفاده از اپلیکیشن های موبایل و مچ بند در دورا
ه بهبود سالمت  ممکن است به ترویج سبک زندگی سالم و درنتیج

.  مادر و نوزاد کمک کند



پره اکالمپسی و 
اختالالت فشارخون  

ناشی از بارداری
دیابت بارداری

نارس بودن جنین نرخ باالی سزارین

ماکروزومی ونوزادان  
بزرگ

(ادامه)مقدمه و بیان مساله 



هدف مطالعه

یشن همراه با مشاوره ارزیابی اثربخشی یک مطالعه پیچیده سالمت دیجیتال ، با استفاده از دستبندهوشمند و اپلیک❑
در زنان باردار و دارای چاقی و تجزیه و تحلیل تاثیر آن بر پیامدهای ( PA)و فعالیت بدنی GWGماما ، بر 

مادری و پری ناتال 
هبررسی فراوانی استفاده و رضایت از اپلیکیشن های تلفن همراه مورد استفاده از زنان در گروه مداخل❑



روش اجرا

مطالعه بالینی مداخله ای

بخش مادر و جنین کلینیک بیمارستان بارسلون 
2020تا اکتبر 2018از ژوئن 



روش اجرا

زن باردار و چاق دراین مطالعه قرار 150درمجموع 
رکیبی گروه مداخله یک مداخله دیجیتال ت. گرفتند

تبند این مداخله با یک دس. پیچیده را دریافت کرد
برای اندازه  Mi Fitهوشمند متصل به برنامه 

باماما برای ارایه  Hangoutsوبرنامه PAگیری 
ت  گروه کنترل مراقب. اطالعات شخصی ارایه شد

.  های معمول را دریافت کردند





معیارهای ورود



شن  استفاده قبلی از اپلیکی
یهای نظارت بر فعالیت بدن

اختالالت غدد درون  ریز،  
متابولیک، فشارخون مزمن و 

روان پزشکی

منع ورزش یا  
مشکالت حرکتی

مشکالت در درک  
زبان اسپانیایی

معیارهای خروج





.دعده ای به دلیل پاندمی کرونا از مطالعه خارج شدن❑
.خانم ها شرکت داده شدند% 80فقط T1در❑
از متغیرهای مربوط به زایمان و نوزادن  % 76فقط ❑

.آنالیز شدند
داد  هیچ تفاوت آماری معنی داری در سن،کشور مبدا،تع❑

گروه  2قبل از بارداری بین BMIزایمان های قبلی یا 
وجود نداشت 

3/2و 21/5میانگین و انحراف معیار در گروه مداخله ❑
. بود2/4و 21/1ودر گروه کنترل 

نتایج







درون  باتوجه به کل فعالیت بدنی در مقایسه✓

ل  گروهی زنان گروه مداخله فعالیت بدنی ک

انجام دادند،  T0نسبت به T1بیشتری را در 

.درحالیکه درگروه کنترل تغییری نکرد

دوگروه مداخله و کنترل ، زنان  T1درمقایسه ✓

ی  در گروه مداخله میانگین کل فعایت بدن

.  اشتندباالتری نسبت به زنان در گروه کنترل د

زمان نشستن زنان گروه مداخله میانگین✓

روه نسبت به گ( دقیقه درهفته1260)کمتری 

.  داشت( دقیقه درهفته2100)کنترل 



و  GWGاستفاده از یک مداخله دیجیتال پیچیده با کاهش ❑
ارای افزایش فعالیت بدنی در دوران بارداری در زنان باردار و د

.چاقی همراه است
گروه  2هیچ تفاوتی در بروز عوارض مادری و پری ناتال بین ❑

بیش از GVGبا این حال نسبت مورد مطالعه مشاهده نشد
الوه  حد زنان باردار در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود ع

کمتر GVGنسبت بیشتری از زنان با IOMبراین براساس 
(مشابه کار پوالک وهمکاران. )کیلوگرم یافت شد5از 

یشن و  زنانی که باردار بودند و از اپلیک❑
د  مچ بند هوشمند استفاده می کردن

مشابه مطالعه رنو و.)فعالتر بودند
(همکاران

زنان در گروه مداخله فعالیت بدنی❑
T0در مقایسه با T1خود را در 

افزایش دادند، که ناشی از افزایش
فعالیت بدنی با راه رفتن بود

اری، بروز عوارض کمتر بارداری مانند دیابت بارد❑
رم و  پره اکالمپسی، ماکروزومی،نوزادان پست ت

پذیرش کمتر نوزادان در بخش مراقبت های 
(مانند سایر مطالعات.)ویژه در گروه مداخله

بروز نارسی یا رشدداخل رحمی محدود و وزن  ❑
postenبرخالف آنچه توسط )کم هنگام تولد 

.(و همکاران توضیح داده شده بود

بحث و نتیجه گیری



رخالف ب)نسبت بیشتر سزارین درگروه مداخله 
 okesenسایر مطالعات و مشابه یافته های 

gafaو همکاران)

دراین مطالعه فراوانی استفاده از مچ 
یار بندهوشمند و برنامه های مرتبط بس

و Baruthمشابه مطالعه )باال بود
(همکاران

عالی Mi fitقابلیت استفاده از برنامه 
یبانی رضایت از پیام ها و پشت. ارزیابی شد

.  ماما از طریق برنامه بسیارباال بود



رایه و با در نظر گرفتن تمام موارد گفته شده ؛ استفاده از مچ بندهوشمند و ا.1
قای فعالیت اطالعات و پشتیبانی ماما از طریق یک اپلیکیشن میتواند برای ارت

وصیه بدنی و افزایش وزن کافی درکنترل بارداری در زنان باردار و دارای چاقی ت
.شود

.ارایه اطالعات مبتنی برشواهد و حل شبهات از راه دور مفید است.2

ر دوران ارایه اطالعات از طریق اپلیکیشن ها کیفیت وایمنی مراقبت از زنان د.3
ت بارداری را افزایش می دهد و به کاهش ناهمگونی اطالعات مربوط به سالم

. و بارداری که زنان باردار در اینترنت می بینند کمک می کند

(ادامه)بحث و نتیجه گیری 



نی  استفاده از یک دستگاه پوشید
ه دراین مطالعه با توجه به استفاد

از این دستگاه در سراسر جهان 
در زنان مبتال به چاقی

ه تخصیص  تصادفی به مداخله ک
احتمال سوگیری انتخاب را کاهش 
داد که اطمینان داد که گروههای 
مطالعه همگن هستند و استفاده از 

ه پرسشنامه معتبر که توسط جامع
.علمی مورد استفاده قرار می گیرد

استفاده از اپ ها و برنامه های 
کاربردی با قابلیت استفاده

باال 

نقاط قوت مطالعه





استفاده از مچ بند هوشمند و یک .1
اپلیکیشن برای ارایه مشاوره های 

بهداشتی و توصیه های ماما در دوران  
بارداری در زنان چاق می تواند برای 

فاده ترویج سبک زندگی سالم مورد است
. قرار گیرد

کنترل وزن و استفاده از موارد فوق در.2
قبل از بارداری 

این مطالعه میتواند در گروههای .3
بزرگتری از زنان چاق قبل از بارداری و
با استفاده از فناوری های جدید مورد 

. استفاده قرار گیرد

دهپیشنهادات و کار آین



دیدگاه من



با تشکر از توجه شما


